
Een fietsfeest op 20 oktober voor de hele familie met naast leuke activiteiten zoals je
fiets versieren en ringsteken ook aandacht voor veilig fietsen met de ANWB fiets-
check. Bouwspeeltuinen Bouwgein en Jeugdland bieden 20 oktober in samenwer-
king met Nieuwegein fietst! een bomvol (en gratis) feestprogramma aan.
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Herfstvakantie start met FamilieFietsFeest

Aankomende za-
terdag 20 oktober
om 16.30 uur
komt Broederlief-
de naar de Media
Markt in Nieuwe-
gein. Zij zullen
dan een paar
nummers te spe-
len van “We Moe-
ten Door.” Na hun
optreden geven
de artiesten een
signeersessie.

Broederliefde is de laatste jaren erg succesvol en bereikte in 2017
met het album “We moeten door” de eerste plaats in de Album
Top 100. In juli volgde de plaat “We moeten door.”

Broederliefde is een Nederlandse rapgroep uit Rotterdam. In 2014
debuteerde Broederliefde met het album “Gevoellig Feestje” die
de top 3 haalde in de Album top 3. De nummers “nu Sta je hier” en
“Alaka” waren in elke club en radiozender te horen. De signeer
sessie is voor iedereen. Kom naar de Media Markt in Nieuwegein.

Je eigen sapje trappen op de
shakefiets, knutselen met fiets-
banden en een fietsparcours rij-
den. Dat zijn nog maar een paar
van de leuke activiteiten die kin-
deren en (groot)ouders kunnen
doen bij Bouwgein en Jeugdland.
Ook zijn er hapjes en drankjes en
krijgen de kinderen een fietsgood-
iebag mee.

Fietscheck ligt op de route
Tussen de twee bouwspeeltuinen
is een fietsroute uitgezet langs
het Nieuwegeinse Fietsnet. On-
derweg is er van alles te doen
zoals je fietsbanden oppompen
en fietsgymmen. Het Familie-
FietsFeest valt middenin de fiets-
verlichtingsactie van de ANWB.
Daarom kunnen alle kinderen (én
hun ouders) een tussenstop mak-
en bij de ANWB-winkel in City-
Plaza en daar gratis hun fiets la-
ten checken.

Nieuwegein fietst!
Nieuwegein fietst is dé community
voor alle Nieuwegeiners die
graag fietsen of vaker willen fiet-
sen. Ook organisaties of bewo-
ners die net als de bouwspeel-
tuinen iets met fietsen willen
doen, kunnen voor ondersteuning
aankloppen bij Nieuwegein fietst.

Geins Geluk
Het fietsfeest is mede mogelijk
gemaakt door Geins Geluk, een
subsidieregeling die maatschap-
pelijke inwonersinitiatieven mo-
gelijk maakt.

Tijd
Het FamilieFietsFeest wordt ge-
houden op zaterdag 20 oktober
van 13.30 uur tot 16.30 uur op
Bouwspeeltuin Bouwgein (Hove-
niersweide 9) en Jeugdland
(Helmkruid 1) Meedoen is gratis!

https://pcbuitvaartzorg.nl
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WERELDARMOEDE
Gratis diner voor twee
Het is deze week de ‘Week te-
gen de Armoede’. Daarom zijn er
landelijk diverse activiteiten ron-
dom het thema. Zo heeft Eeterie
03402 in Vreeswijk een actie ver-
zonnen voor degene die nooit
een diner zouden kunnen beta-
len in een restaurant. Dit voor
mensen die leven op de armoe-
degrens.

John en Virginia van Heesteren
van Eeterie03402: ‘Ken of ben jij
iemand die maar van een paar
euro per dag moet leven en nooit
maar dan ook nooit uit eten zou-
den kunnen gaan in een restau-
rant, laat het ons weten. Rea-
geer zelf, noem iemand etc. Vol-
gende week maken wij de geluk-
kige bekend.’

Om iemand op te geven stuur
een e-mailtje naar: info@ee-
terie03402.nl. Zet hierin wie je
wilt opgeven en waarom. Dit kan
tot woensdag 24 oktober aan-
staande. Volgende week maken
John en Virginia de gelukkige
bekend die mogen komen eten
in het restaurant aan de Dorps-
straat in Vreeswijk.

WERELDARMOEDE
Wist je dat ruim 1 miljoen Neder-
landers in armoede leven? En
dat in Nederland 1 op de 9 kin-
deren in armoede opgroeit? Het
aantal mensen dat langdurig in
armoede leeft is toegenomen.
Hoewel Nederland tot de rijkste
landen van Europa behoort, is
ook hier steeds meer armoede.
Uit onderzoek van het SCP en
het CBS blijkt dat eenouderge-
zinnen, bijstandsontvangers en
alleenstaanden onder de 65 jaar
een grote kans op ernstige ar-
moede hebben. De armoede uit
zich onder meer in (zeer) be-
perkte financiële middelen, so-
ciale uitsluiting, gezondheids-
problematiek en beperkte toe-
gang tot onderwijs.

'100% Cees'
Als lezer van De Digitale Stad
Nieuwegein (www.pen.nl) weet u
dat we ook veel affiniteit hebben
met eten. Al jaren maakt onze
‘Kookgek’ Eric Dekker wekelijks
een heerlijk recept voor u in de
rubriek: ‘Koken met PEN.’

Culinair Maestro Cees van Suy-
lekom geeft frequent tips en
tricks over hoe je iets kunt berei-
den, maar dan visueel, gefilmd
door onze redactie en daarna
ook samen opgegeten en ge-
proefd. Zuiver om te beoordelen
of het lekker is want, alleen het
beste is voor u!

Afgelopen vrijdag maakte Cees
heerlijke rauwe andijvie stamp-
pot. Kijk hier de video die wij
gemaakt hebben. VIDEO

__________________________

Alle straten, lanen, driften, plein-
en en wat dies meer zij, vastge-
legd volgens een vast stramien:
ter hoogte van het pand met
huisnummer 1, midden op de
weg, fietspad of trottoir de straat
in gefotografeerd. Daarbij be-
paalt het straatnamenregister
van de Gemeentegids 2010 de
alfabetische volgorde in deze
rubriek. Deze week de Jutphase-
straatweg in Fokkesteeg Zuid.

FOTO
__________________________

De gemeentepagina's
Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke weekkrantjes
het gemeentenieuws.

Veel wisten het al, maar vanaf
woendagmorgen vroeg zijn deze
pagina’s ook te lezen op pen.nl

PDF

Workshop Art Journaling door Nancy Boone

Op donderdag 25 ok-
tober aanstaande
geeft Nancy Boone
een workshop over Art
Journaling. De work-
shop wordt gegeven
in het KunstGein Podi-
um op de begane-
grond van het Stads-
huis van Nieuwegein
en duurt van 19.30
uur tot 21.30 uur. De
kosten zijn ! 15,- per
persoon.

Wat is nou precies een art journal? Nancy Boone neemt je mee
in de wondere wereld van het creatief werken in boeken. Wat
kun je in Art Journals allemaal vinden, wat kun je er mee doen
en wat levert het jou als mens of kunstenaar op? Ze wil je graag
inspireren met deze ‘andere’ manier van werken.

Tijdens de workshop laat Nancy je ervaren hoe het is om in een
boek te werken, welke boeken en materialen je kunt gebruiken
en ze wil je vooral laten genieten van het spelen in je art journal!
De workshop is geschikt voor beginners en andere liefhebbers.
Het benodigde materiaal is aanwezig. Trek kleding aan die tegen
een spatje verf kan! Inschrijving tot 22 oktober via e-mail adres:
inschrijvingenkunstgein@gmail.com o.v.v. Art-journal.

Zondag 17 november a.s. orga-
niseert Kringloop Plaza aan de
Ravenswade 54 op industriege-
bied de Liesbosch in Nieuwegein
een grote Vintage Modeshow.

Tijdens deze modeshow wordt
een grote collectie kleding, zowel
dames als heren, als vintage,
feest en merkkleding getoond die
in de winkel hangen. De mede-
werkers hebben deze kleding de
laatste twee maanden apart ge-
legd voor deze show. Vintage
kleding is momenteel ‘hot’ en

zeer gewild. Vooral onder jonge-
ren. De modeshow begint om
14.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 06-46139696
E-maiI: redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Vintage Modeshow bij Kringloop Plaza

__________________________
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Op De Digitale Stad Nieuwegein hebben we wekelijks een portret van
een opmerkelijk persoon. Met de camera in de aanslag lopen we
door Nieuwegein. Gefascineerd in personen proberen we met de
camera, opvallende, opmerkelijke personen vast te leggen. Wie is de
man, vrouw of kind die daar zit, loopt, fietst, werkt ligt of speelt? Deze
week Frans de Birk, schrijver in hart en nieren.

Arend Bloemink: ‘Het Portret van déze Week is een creatief mens. Hij
dicht, schrijft liedteksten, draagt voor, treedt op in een combinatie van
dichtkunst en muziek. Zo ook op 21 oktober aanstaande in het
Dorpshuis op Fort Vreeswijk. Mooie gelegenheid om eens nader met
hem kennis te maken.’

Frans houdt zich bezig met tekstschrijven. Daarnaast schrijft hij al

heel lang gedichten en liedteksten. Zijn negende gedichtenbundel is
op 28 september jl. uitgekomen. 'Dat was precies op de dag dat ik
kon voordragen in de Bieb, De Tweede Verdieping. Een mooi initia-
tief, waar ze iedere keer weer een mooi gevarieerd programma we-
ten te presenteren' aldus Frans.

De bundel heet ‘Of later maar’ en is te bestellen in de boekhandel of
op elke mogelijke boeken-site.

Lees hier de antwoorden van Frans de Birk op de vijf (altijd dezelf-
de) vragen en maak nader kennis met hem en met wat hij vindt van
Nieuwegein én wat hem zoal bezighoudt in het Nieuwegeinse!

Onder de noemer KLEUR bekennen tonen
de deelnemers van de cursus Creatief schil-
deren vanaf zondag 21 oktober aanstaan-de
hun werk in het Arsenaal van het Fort
Vreeswijk. Sinds vele jaren komen zij samen
in het Dorpshuis om creatief aan de slag te
gaan met verf, papier en doek. Vele tech-
nieken komen op die manier voorbij. Het re-
sultaat is even kleurrijk als verrassend. Rea-
listisch, geabstraheerd of abstract, dat zijn
de stijlen die de kijker kan vinden op deze
expositie.

Tijdens ‘KLEUR bekennen’ willen de deelne-
mers de resultaten van hun werk tonen aan
een breder publiek. Dorpshuis Fort Vrees-
wjk heeft ruimte beschikbaar gesteld om be-
langstellenden in de gelegenheid te stellen

het werk de komende tijd in het Fort te be-
wonderen.

Zondag 21 oktober om 13.30 uur is de offi-
ciële opening van de expositie. Tijdens de
opening kunnen bezoekers kennismaken
met het werk en met de makers. De opening
wordt verricht door wethouder John van
Engelen en wordt opgeluisterd met gedich-
ten van de Nieuwegeinse dichter Frans de
Birk. Hij laat zich instrumentaal begeleiden
door saxofonist Rob Kruger en bassist Ricar-
do Kuster.

De expositie duurt tot 20 november en is te
bezoeken tijdens de openingsuren van het
Dorpshuis Fort Vreeswijk aan Fort Vreeswijk
1 in Nieuwegein.

Portret van de week: Frans de Birk

Expositie 'KLEUR bekennen' in Dorpshuis Fort Vreeswijk
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Op zaterdag 27 en zondag 28
oktober 2018 organiseert Van
Aerle BV in de Beursfabriek aan
de Symfonielaan 5 in Nieuwe-
gein twee dagen lang de Interna

tionale Verzamel & Curiosa-
markt. Op deze 2-daagse markt
liggen 500 marktkramen in twee
hallen vol met de meest uiteen-
lopende verzamelonderwerpen.

Naast de algemeen voorkomen-
de verzamelonderwerpen, zoals
postzegels munten en bankbiljet-
ten, sigarenbanden, telefoon-
kaarten, lucifermerken,

oude prentbriefkaarten en win-
kelwagenmuntjes, is er een grote
groep deelnemers aanwezig
met: curiosa, waaronder glas,
aardewerk, keramiek, kristal, pla-
teel, porselein en serviesgoed,
o.a. Art Deco, Rozenburg, Ju-
gendstil, Petrus Regout, etc.

Verder zijn er vele andere onder-
werpen, zoals: oude poppen en
toebehoren, militaria, oorlogs-
documentatie, tabacologie, oude
verpakkingen, oude boeken en
tijdschriften, foto`s en fotoknip-
sels, oude couranten, Coca Co-
la, Anton Pieck, prenten en
litho`s, spoor- en tramwegen,
reclame blikken, spulletjes uit
grootmoederstijd, antiek zilver,
klokken en uurwerken, reclame
artikelen, mode artikelen, oude
fotolijstjes, kerstversiering, tinnen
soldaatjes, emaille, brouwerij ar-
tikelen, enz. enz.

Verzamelend Nederland kijkt
reikhalzend uit naar alles wat
men kan verzamelen of past in
het interieur. Een halfjaarlijks
nostalgisch evenement, dat u
niet mag missen. De beurs is
beide dagen van 9.30-16.30 uur.
De toegang voor volwassenen is
! 5,00; kinderen onder geleide
tot en met 12 jaar hebben gratis
entree, parkeren is ook gratis.

Omkijken
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein
speelde. Een rubriek waarin
mensen een rol vervullen.

Oktober 2007
Op het hoofdveld van JSV speel-
de Nederland tegen Griekenland
(teams onder de 17 jaar). Ik ben
benieuwd welke van de spelers
in deze foto nu, 11 jaar later, op
hoog niveau voetballen" Voor
de statistieken: Nederland won
met 1-0 waarbij de sfeer op en
rond het veld heel plezierig was.

_________________________________________________________________________________________________________________

Internationale Verzamel & Curiosamarkt in de Beursfabriek

https://www.albeka.nl


De Nieuwegeinse karikaturist–cartoonist Jan Ibelings tekent al sinds hij een pen kan vast houden strips, cartoons en karikaturen.
Als live-karikaturist treedt hij op in binnen- en buitenland tijdens beurzen, feesten en evenementen onder de namen karikaturist IBIS
en Rembrandt van Gein. Kijk op de website van Jan als u meer over hem wilt weten.

Voor De Digitale Stad Nieuwegein (pen.nl) maakt Jan Ibelings iedere week een cartoon over een actuele Nieuwegeinse gebeurtenis
of een karikatuur van een BN-er (bekende Nieuwegeiner) of MBN-er (minder bekende Nieuwegeiner). Jan Ibelings maakt deze car-toons en
karikaturen voor PEN eerst in lijn op papier en kleurt ze daarna in met de computer. De tekeningen zijn te koop. Heeft u interesse? Mail voor
meer informatie naar: info@karikaturist.nl.

Ook dit seizoen kunt u zich iedere laatste zondagmiddag van de maand wentelen in het weekendgevoel tijdens ‘KOMopLIVE’. Lekker genie-
ten in het theatercafé van DE KOM van lekkere livemuziek. De toegang is gratis. Zondag 21 oktober komt Lotte Walda op bezoek.

Het college van burgemeester en wethou-
ders van Nieuwegein hebben onlangs beslo-
ten om € 20.000,- subsidie te geven aan in-
woners van Nieuwegein die een elektrische
scooter willen aanschaffen. De regeling gaat
in per 1 november aanstaande en bedraagt
maximaal € 500,- per persoon, per huishou-
den.

Het doel van de subsidie is om het gebruik
van elektrische scooters te bevorderen en
om de geluidsoverlast en de CO2 uitstoot te
verminderen. Met deze subsidie wil de

gemeente de luchtkwaliteit in Nieuwegein
verbeteren.

De subsidie wordt alleen gegeven aan in-
woners van Nieuwegein en bedraagt maxi-
maal 30% van het aankoopbedrag. Organ-
isaties vallen buiten de boot.

Een aanvraag van de subsidie moet binnen
zes maanden na de aankoopdatum van de
elektrische scooter ingediend, behoudens
overschrijding van het subsidieplafond. Dit
kan bij de gemeente Nieuwegein.

€ 20.000,- subsidie voor elektrische scooter

http://www.karikaturist.nl
mailto:info@karikaturist.nl
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Jouw Huis Slimmer

Jouw Huis Slimmer helpt huis-
eigenaren stap voor stap met be-
sparen van energie. De website
komt voort uit een samenwerk-
ingsverband van vijftien gemeen-
ten in de regio Utrecht, waaron-
der Nieuwegein. U als huiseige-
naar vindt hier ook allerlei infor-
matie activiteiten in de regio.

Inzicht en advies
Op Jouw Huis Slimmer vindt u
onder inzicht testen om na te
gaan hoe uw energieverbruik is.
Is dat lager of hoger dan gemid-
deld? Ook kunt u hier zien of uw
dak geschikt is voor zonnepane-
len. Onder maatregelen leest u
over de mogelijkheden geld te
besparen en tegelijk uw woon-
comfort te verbeteren. Onder ad-
vies kunt u een quickscan doen
die inzicht geeft in kansen om te
besparen. Uiteraard kunt u via
de site ook een professioneel en-
ergieadvies aanvragen en een
bedrijf in de buurt zoeken dat de
maatregelen uitvoert.

Jouw Huis Slimmer kan ook voor
buurtinitiatieven nuttig zijn. Bij
agenda staan activiteiten in de
regio aangekondigd. Energie-ini-
tiatieven in Nieuwegein Onder
initiatieven leest u wie er in uw
buurt actief zijn op dit gebied. In
Nieuwegein is dat sinds vorig
jaar Energie-N. De vrijwilligers
van Energie-N helpen mensen
bij het verduurzamen van hun
woning. Ze organiseren daarvoor
bijeenkomsten, geven informatie
over energiebesparing en maken
op verzoek ook warmtefoto’s van
te verduurzamen woningen. In
de Rijtuigenbuurt (Batau Zuid) en
in de Vogelenbuurt (Doorslag)
ondersteunt Energie-N de werk-
groep die buurtbewoners hebben
gevormd.

Met hulp van de gemeente is uit-
gezocht welke maatregelen zin-
vol zijn bij welk woningtype. Ge-
streefd wordt naar gezamenlijke
inkoop van bijvoorbeeld isolatie
en zonnepanelen.

Energie-N houdt op donderdag 1
november een bijeenkomst over
woningisolatie. Aanmelden kan
via www.energie-n.nl

Vervoer

Sociaal Juridisch Servicepunt (SJS)
Vrijwilligers en medewerkers van MOvator en Vitras ervaren dat het voor inwo-
ners in Nieuwegein complex is om de weg te vinden naar de juiste hulp. Om te
komen tot een goede oplossing is een effectieve manier van samenwerken
nodig tussen verschillende organisaties, zodat de inwoner weer verder kan.

Jacqueline Feith van MOvac-
tor:“Dagelijks krijgen wij vragen
om hulp bij persoonlijke finan-
ciële administratie, verzoeken
voor juridisch advies of hulpvra-
gen waarbij een inwoner uit
Nieuwegein is vastgelopen bij
verschillende instanties. De
meeste vragen hebben een hoge
urgentie. Voor de inwoner is het
van belang dat er snel gehan-
deld wordt. Wij helpen de inwon-
er verder door onze deskundig-
heid te bundelen tijdens geza-
menlijke spreekuren. Dat is waar
SJS voor is opgericht.“

“Onze ervaring is dat het vaak
begint met een vraag over het in-
vullen van een formulier en ne-
gen van de tien keer heeft ie-
mand veel meer vragen. Er wor-
den ons hele complexe situaties

voorgelegd waar we de inwoners
graag verder mee willen helpen”
aldus Bianca Dümmer (Bureau
Sociaal Raadslieden) en Jacque-
line Feith (Coördinator Servi-
cepunten)

De inwoner is welkom en kan
gratis terecht tijdens de spreek-
uren op locaties van MOvactor
en Vitras in Nieuwegein. Als de
inwoner een vraag stelt aan de
vrijwilligers en er bepaalde ex-
pertise noodzakelijk is kan de vri-
jwilliger er meteen een collega
bijhalen. “We hopen ook dat
nieuwe vrijwilligers zich bij ons
aansluiten. Er is veel werk en wij
zijn blij als er meer deskundigen
bijkomen“ aldus Feith.

Met het Sociaal Juridisch Ser-
vicepunt willen de oprichters nog

beter samenwerken en doen dat
op eenzelfde moment en tijd in
Nieuwegein. En hopen dat hier-
door meer mooie nieuwe ver-
bindingen ontstaan. Meer weten
over het SJS? Kijk op de website
van de organisatie. Hier staan
ook de openingstijden en de lo-
caties waar spreekuren worden
gehouden.

U kunt uw vraag ook mailen naar
info@sjsnieuwegein.nl of bellen
op maandag tot en met vrijdag
tussen 09.00 uur en 11.00 uur
met: 06-12611983.

____________________________________________________________________________________

__________________________

__________________________
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Ook dit seizoen kunt u zich iede-
re laatste zondagmiddag van de
maand wentelen in het weekend-
gevoel tijdens ‘KOMopLIVE’. Met
een hapje en een drankje binnen
handbereik geniet u in het thea-
tercafé van DE KOM in Nieuwe-
gein van lekkere livemuziek. De
toegang is gratis.

Tijdens de eerste editie van dit
theaterseizoen op zondag 21 ok-
tober speelt singer-songwriter en
straatartiest Lotte Walda. Lotte
stond in de finale van Giels Tal-

entenJacht, trad op in De Wereld
Draait Door en speelde op diver-
se festivals in binnen- en buiten-
land. Via haar eigen nummers
met sterke melodieën en pak-
kende teksten en covers uit de
jaren ’60 en ’70 hoopt ze haar
liefde voor mens en natuur over
te brengen aan de wereld.

Over Lotte Walda
Lotte was pas drie jaar jong toen
ze haar eerste melodietjes be-
gon te maken. Op haar elfde
nam ze haar eerste zangles en

vanaf haar vijftiende deed ze
mee aan regionale en landelijke
talentenjachten zoals Kunstben-
de. Hiermee trok ze de aan-
dacht, zowel bij publiek als bij
festivalprogrammeurs.

Samen met bijna 1200 talenten
schreef Lotte zich in voor Giels
Talentenjacht. Uiteindelijk was
Lotte één van de elf talenten die
was overgebleven, waardoor
haar carrière een enorme boost
kreeg. Zo nam ze een single op
met Fajah Lourens en trad ze op

in Paradiso waar ze een prachtig
duet met Douwe Bob zong.

Inmiddels heeft Lotte een platen-
contract weten binnen te slepen,
en is ze momenteel druk bezig
met de voorbereidingen van haar
eerste single. We gaan dus nog
veel van haar horen! Op 3 juni
2019 speelt Lotte met een aantal
bandleden in The Garden of
Love op Pinkpop.

WEBSITE

Ook in de herfstvakantie plezier in Merwestein
Van 22 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018 is de herfstvakantie. Je kunt dan weer heerlijk recreatief komen zwemmen bij Merwestein! Kom jij
deze vakantie lekker spetteren en spelen? www.merwestein.nl Als je nog meer leuke activiteiten wilt doen, kun je ook via SportID aan nog
meer sportieve beweegactiviteiten meedoen! Kijk snel voor het programma op de website: www.sportidnieuwegein.nl

Verder hebben wij op vrijdag 26 oktober een griezelig gezellig Halloween discozwemmen feest! Ben je tussen de 8 t/m 15 jaar? En ben je niet
bang aangelegd? Kom dan lekker discozwemmen! En zondag 28 oktober 2018 is ballonnenclown Ronald bij ons in huis. Hij zal weer hele
creatieve en geweldige figuren tevoorschijn toveren. Kom jij dit van dichtbij bekijken? Kijk voor alle tijden op www.merwestein.nl.

Zondag 21 oktober: KOMopLIVE met Lotte Walda
_________________________________________________________________________________________________________________

https://www.dekom.nl/agenda/?p=2#modal=/agenda/4300/Lotte_Walda/KOMopLIVE/?type=show
http://www.merwestein.nl/
http://www.sportidnieuwegein.nl/
http://www.merwestein.nl/
http://www.filmscanning.nl
http://www.merwestein.nl




Voorleeslunch
Op woensdag 31 oktober van
11.00 uur tot 13.00 uur vindt de
voorleeslunch voor senioren
plaats in de bibliotheek. Nieu-
wegeinse senioren zijn welkom
om aan te schuiven voor een
heerlijke lunch terwijl er een
spannend, romantisch of ont-
roerend verhaal wordt voorge-
lezen.

Elke laatste woensdag van de
maand verzorgt de bibliotheek
de voorleeslunch. De toegang is
gratis.

Aanmelden via actie@detweede-
verdieping.nu (o.v.v. ‘Voor-
leeslunch oktober’).

Lezing Swifterbantmens
Archeologische opgravingen op
het Nieuwegeinse bedrijventer-
rein ’t Klooster leverden unieke
vondsten op: diverse skeletten
van de Swifterbantmens. Hoe
leefde de Swifterbantmens? En
wat kunnen we leren van deze
verre voorouders?

Op donderdag 1 november van
20.00 uur tot 22.00 uur geeft
prof. dr. Louwe Kooijmans een
lezing over de Swifterbantmens.

Toegang tot de lezing is gratis.

Aanmelden via het e-mailadres:
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘Swifterbantmens’).

Kids Media Lab
In het Kids Media Lab op woens-
dag 7 november (15.30-17.30
uur) leren kinderen van 9 t/m 12
jaar meer over filmtechnieken.
Ze gaan aan de slag met hun ei-
gen films en krijgen tips over
compositie, cameragebruik en
perspectief.

Toegang tot het Kids Media Lab
is gratis. Aanmelden kan via ac-
tie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘Kids Media Lab novem-
ber’).

PLUS-café
Op maandag 29 oktober van
14.30 uur tot 16.00 uur, geeft be-
sparingsdeskundige Marieke
Henselmans tijdens het PLUS-
café een lezing over haar boek
‘Laat je niet kisten door de com-

mercie’. Ze geeft praktische tips
over het bespreekbaar maken
van uitvaartwensen en het om-
zeilen van financiële valkuilen tij-
dens het regelen van een uit-
vaart.

Toegang tot het PLUS-café is
gratis. Aanmelden kan via ac-
tie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘PLUS-café’).

Open Lab
Op zaterdag 10 november van
14.00 uur tot 16.00 uur, is er
weer een Open Lab in de biblio-
theek. Dit keer kunnen kinderen
van 6 t/m 12 jaar aan de slag
met allerlei wetenschappelijke
proefjes. Ze kunnen zelf (eet-
baar) slijm maken, hun eigen
vulkaanexplosie maken en DIY-
vlogs maken over hun experi-
menten.

Toegang tot het Open Lab is
gratis. Deelnemers hoeven al-
leen de materiaalkosten te beta-
len voor zelfgemaakte producten
(maximaal ! 5,-). Aanmelden kan
via e-mail adres: actie@de-
tweedeverdieping.nu (o.v.v.
‘Open Lab 10 november’).

Vraagt u zich wel eens af wat dat
nu weer voor een wilde plant of
onkruid is, in de tuin of de berm
of ergens tussen het gras in het
park in Nieuwegein? Of wat dat
voor een paddenstoel is? Of wat
daar nu weer kruipt of vliegt,
soms zelfs in huis? De Nieuwe-
geinse natuurliefhebber Udo
Tenge beschrijft iedere week een
plantje, zwammetje of beestje
dat u ergens kunt tegenkomen.
Ook heeft hij een eigen website.
Deze week de heelblaadjes-
boorvlieg.

Udo: 'Bij het waarnemen van in-
secten zie je de kleintjes meestal
over het hoofd. En als je ze ziet,
als een vlekje van enkele mm's,
weet je nog niet wàt je ziet. En
dat is jammer, want ze kunnen
heel mooi of bizar zijn. Boor-
vliegen variëren van zo'n 2 tot 6
mm, en uitvergroot zien ze er

leuk uit. Bij deze: een heelblaad-
jesboorvlieg.'

'In Nieuwegein vliegen duizen-
den boorvliegjes rond. Boren
doen ze in bloemhoofdjes, waar
ze met hun legboortje eitjes in
leggen die met het blote oog niet
te zien zijn. Zelf zijn deze vliegen
ook klein tot héél klein dus je ziet
ze niet zomaar. En àls je ze ziet,
tja, wat zie je dan? Dan zie je bi-
jvoorbeeld een heelblaadjes-
boorvlieg.'

_________________________________________________________________________________________________________________

De bibliotheek was vol tijdens de afsluiter van de Kinderboekenweek.
Bekende vlogger DutchTuber en zijn beste vriend waren eregasten.
Ze vertelden de kinderen meer over hun favoriete boeken en gaven
ze vlogtips. Het was een geslaagde en gezellige avond. Tot volgend
jaar bij de Kinderboekenweek!

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Nieuws van De Tweede Verdieping
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In april werd Chantal Jacobs (26) uit Nieu-
wegein tweede op de Nederlandse kam-
pioenschappen bowlen. Een teleurstelling,
want naast het mislopen van de nationale ti-
tel ging ook deelname aan de aan de Euro-
pean Champions Cup (ECC) 2018 in Duits-
land, het EK bowlen voor nationale kampi-
oenen, aan haar neus voorbij. Totdat NK
winnares Ellen Jansen zich deze zomer ge-
blesseerd moest afmelden.

Positieve verrassing
Toen het telefoontje kwam hoefde Jacobs
niet lang na te denken. “Ja, natuurlijk wil ik
Nederland tijdens de ECC vertegenwoor-
digen!” Daarna kwam de realiteit om de
hoek kijken: er was tijd en geld nodig. Dat
heeft Jacobs uiteindelijk gevonden, mede
door de ondersteuning van enkele spon-
soren die Jacobs helpen de eigen bijdrage
te betalen.

“Door de ondersteuning van de sponsoren
en enkele individuen die mij financieel on

dersteunen kon ik mij al snel volledig richten
om het belangrijkste: uren maken op de ba-
nen van Bowling Nieuwegein, om zo goed
mogelijk voor de dag te komen in Langen”,
aldus Jacobs. Zij neemt het in Duitsland op
tegen 38 andere dames, waaronder o.a. ti-
telverdedigster Filippa Persson uit Zweden
en Mai Ginge-Jensen uit Denemarken, zij
won afgelopen WK het zilver.

Programma
De ECC 2018 wordt dinsdag 23 oktober ge-
opend. Op woensdag begint voor Jacobs de
voorronde die duurt t/m vrijdag. De beste 16
dames na de voorronde spelen zaterdag
voor een plek bij de beste 8, waarmee op
zondag wordt toegewerkt naar de finale.

Namens Nederland komt bij de heren Nick
de Gelder in actie. Aan Jacobs en De Gelder
de uitdaging om de lijn van de afgelopen
jaren voor Team NL Bowling door te zetten:
sinds 2014 worden er ieder jaar één of twee
medailles gewonnen.

Nieuwegeinse naar EK Bowlen FC UTRECHT WEEK

In de week van 29 oktober tot en met 24
november staat de gemeente Nieuwegein in
het teken van FC Utrecht. Om de jarenlange
samenwerking tussen Nieuwegein en FC
Utrecht is deze week gebombardeerd tot ‘FC
Utrecht gemeenteweek’. FC Utrecht is, met
zijn spelers, eSporters, mascottes en train-
ers, overal in Nieuwegein te zien.

Er zijn diverse activiteiten deze week in
Nieuwegein waar FC Utrecht bij aansluit. Er
is een clinic bij JSV, spelers gaan een
school bezoeken, de oldstars gaan een par-
tijtje walking football spelen samen met de
Nieuwegeinse teams en er is een Fifa toer-
nooi met de e-sporter van FC Utrecht.

FC Utrecht zal deze week overal aanwezig
zijn om de samenwerking met de gemeente
Nieuwegein te vieren. In de rust van de wed-
strijd tegen ADO Den Haag op zondag 4
november zijn het kids uit Nieuwegein die
gaan latjetrappen in een vol Stadion Galgen-
waard; een unieke ervaring.

Voor deze wedstrijd worden ook 100 inwon-
ers uit Nieuwegein uitgenodigd om bij de
wedstrijd aanwezig te zijn. Ouderen, sta-
tushouders, kinderen, mensen uit het bedrijf-
sleven. Natuurlijk kunt u er ook bij zijn. De
kaartverkoop start binnenkort op de website:
www.fcutrecht.nl

Bomen onder de loep

De gemeente Nieuwegein neemt binnenkort
de bomen onder de loep in de wijken Batau
Noord, Batau Zuid en Galecop. Dit om de
kwaliteit van het groen en de bomen te ver-
beteren. Bij de omvorming van het groen kij-
ken de beheerders welke bomen toekomst
hebben en welke bomen niet gezond uit-
groeien of die zelfs gevaar lopen bij een
storm om te waaien.

Het gaat hierbij vooral om verwilderd groen
of spontaan opgekomen bomen zoals wil-
gen, elzen en populieren aan de slootkant
en in bossen. In Batau Noord, Batau Zuid en
Galecop wordt dit najaar de omvorming van
het groen aangepakt. Hier meer info.

Peter Paul Schrauwen nieuwe trainer bij TVV
Met ingang van 1 januari 2019 wordt Peter Paul Schrauwen, eigenaar van Schrauwen
Tennis de nieuwe hoofdtrainer bij Tennis Vereniging Vreeswijk (TVV). Op 26
september 2018 werd de overeenkomst getekend door Peter Paul Schrauwen en Rob
van der Kuilen, voorzitter bij TVV.

Ron van der Kuilen: ‘Op 6-jarige leeftijd is Peter Paul met tennissen begonnen. Het
leuke is, dat Peter Paul nog training heeft gehad bij Edi Igaz, de trainer die zijn trainer-
schap voortzet door het coachen en begeleiden van internationale jeugdtennissers,
waardoor deze vacature is ontstaan.’

____________________________________
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